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Um ano e nove meses após 
ter sido eleita, em junho 
de 2008, a nova direção 

do SINTSEF/CE, nas eleições, 
identificada como “Chapa 2 – 
Independência, Renovação e 
Luta”, assumiu o seu mandato no 

sindicato. Durante esse tempo 
ocorreu um processo judicial, 
que assim como as urnas, deu a 
vitória do pleito à chapa 2.

Os novos diretores foram 
empossados na sede do SINTSEF/
CE em uma solenidade breve, 

mas repleta da alegria de quem 
tem um direito devolvido.

Neste primeiro mês, a 
nova Direção Colegiada está se 
familiarizando com a dinâmi-
ca do cotidiano do sindicato, 
organizando a casa e planejando 

detalhadamente sua atuação nos 
próximos três anos.

Conheça melhor os integran-
tes da nova direção, as diretrizes 
desse novo momento e relembre 
suas propostas de campanha, 
nas próximas páginas.

J o r n a l

Nova direção toma posse 

SRTE, SPU, IBAMA e ICMBIO em greve por 
tempo indeterminado. 

pág. 3

Delegados sindicais de base: a 
importância de eleger com consciência. 
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ATENÇÃO: 

Aposentados e Pensionistas da 

Região Metropolitana de Fortaleza, 

próximas reuniões:  28 de abril. 

Não perca!

FOTOS FULANO DE TAL

editorial

SINTSEF/CE vive um novo momento

Desde o último dia 11 de 
março o SINTSEF/CE mu-
dou. Nesta data a nova di-

reção colegiada, eleita em junho 
de 2008, assumiu o seu mandato 
e, desde então, está trabalhando 
para organizar o sindicato de 
acordo com os princípios nos 
quais acreditam: 

renovação, independência e 
luta! A ideia agora é fazer um 
sindicato cada vez mais próximo 
de nossos filiados. Uma das 
propostas defendidas pela atual 
gestão em sua campanha foi a 
de renovação da comunicação do 
sindicato.

O primeiro passo já foi 
implantado: o boletim diário da 
entidade ganhou novo lay out 
e passou a se chamar “A voz do 
SINTSEF”. O informativo é um 
canal de comunicação diário com 
nossos filiados e, se você ainda 
não o recebe, deve enviar seu 

e-mail para avozdosintsefce@
gmail.com com o assunto “rece-
ber informativo”. Aproveitando 
o aniversário do sindicato e a 
entrada de um novo selo, o de 21 
anos da entidade, o jornal men-
sal também ficou de cara nova 
e conta com a sua contribuição 
para melhorar cada vez mais sua 
linha editorial e ter a participa-
ção efetiva de nossa base.

O momento ainda é de or-
ganização e planejamento, mas, 
em paralelo, as demandas que 
surgem estão sendo atendidas. 
A comunicação quer implantar 

ainda uma relação mais próxima 
com a grande imprensa local, 
para que nossos movimentos te-
nham sua repercussão ampliada

Queremos convidar você a 
ser parte dessa mudança. Entre 
em contato com o sindicato, 
participe dos eventos promovi-
dos pela entidade, compreenda 
a importância da representação 
sindical para o coletivo do 
trabalhador. Juntos faremos 
um mandato alinhado com o 
seu interesse, com os interes-
ses dos Servidores Públicos 
Federais!
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Às vezes penso que somos 
um grupo de visionários 
impulsionados pelo 

combustível chamado sonho. 
Cansados da mesmice e des-
mandos de sempre, decidimos 
formar uma chapa para disputar 
as eleições de nosso sindicato. 
O que nos motivou foi o desejo 
de implementar outra forma de 
organizar os trabalhadores e de 
encaminhar as nossas lutas com 
mais dinamismo e unificação. 
Fomos à luta e vencemos, 
apesar das fraudes patrocinadas 
pela antiga direção do sindicato, 
disposta a qualquer coisa para 
não perder uma receita de 
cerca de três milhões de reais 
por ano. Dinheiro este em boa 
parte usado em benefício e no 
interesse de um pequeno grupo 
político partidário que norteava 
a política do nosso sindicato em 
detrimento do interesse coletivo 
da categoria. 

Mas não desistimos e 
resolvemos acreditar que ainda 
há uma esperança, e investimos 
no sonho de recuperar nossa 
entidade, aquela do princípio, 
aquela de todos nós, daqueles 
que acreditam que ainda é 
possível lutar, apesar do inimigo 
Capital ter cooptado muitos, 
que no íntimo já eram potencial-
mente cooptáveis, faltava-lhes 
apenas uma oportunidade. 

Assumimos então a Direção 
no dia 11 de março. Dois dias 
depois, fomos vítimas de um 
golpe arquitetado sorrateira-
mente pelos corredores obscu-
ros de um intricado e fétido la-
birinto de interesses partidários 
que envolvem pequenas figuras 
cooptadas usadas como peões e 
grandes personalidades. Golpe 
este, desferido na Assembleia 
Geral Estatutária, no dia 13 de 
março de 2010, quando ainda 
beneficiados por uma falsa 
maioria de partidários, forjada 
durante anos e amarrada pelo 
“voto de cabresto”, comprado 
com pequenos favores pelas fal-
sas lideranças, passaram a ditar 

todo o processo instalando uma 
mesa truculenta e arbitrária 
(documentado em vídeo). 

Daí para frente o que se 
viu foi o desenrolar de pro-
postas absurdas, oportunistas 
e ultrapassadas como, entre 
outras, a cassação dos direitos 
dos filiados que não pagarem os 
5% cobrados sobre os processos 
trabalhistas. Acionando o setor 
jurídico do sindicato contra seus 
filiados para cobrar o tão voraz-
mente cobiçado valor, através 
da justiça que eles denominam 
burguesa quando esta não 
atende aos seus interesses. Cabe 
aqui uma indagação, para que 
tanto dinheiro? Ora, dirão eles, 
para o fundo de mobilização e 
greve, está no Art. 5º, parágrafo 
único do Estatuto; mas direi que 
não é verdade. Basta examinar 
o último balanço financeiro 
publicado; o de 2007 está lá: a 
arrecadação com os precatórios 
foi de R$ 468.601,43. No item 
de despesas para mobilização e 
greve na sede do sindicato fo-
ram gastos apenas R$ 1.464,00, 
na delegacia sindical do Iguatu 
foram gastos R$ 40,00 e ainda 
saíram devendo o balanço finan-
ceiro de 2008 e 2009, nos quais 
já se podem constatar gastos 
absurdos e desnecessários. 

E o supra-sumo do casuísmo 
e da larápia mal disfarçada foi 
a aprovação da convocação de 
novas eleições para o triênio 
2008-2011, quando falta apenas 
um pouco mais de um ano para 
o fechamento dos três anos. 
Outra prova do oportunismo 
descarado concretizou-se com 
a aprovação de um artigo que 
impede a direção do sindicato 
de substituir as assessorias. O 
objetivo é manter a atual asses-
soria jurídica, impedindo que a 
nova direção faça as mudanças 
necessárias. Isso inviabiliza total-
mente a gestão atual em função 
da relação de confiança que 
ficou comprometida devido à 
lamentável atitude assumida por 
algumas assessoras no episódio 

da última eleição do sindicato. 
Foram muitos abusos de 

um grupo político que ficou na 
direção do SINTSEF/CE durante 16 
anos, usando a lógica de que se 
tenho maioria, posso fazer tudo 
que quiser. Isso nos envergonha, 
não apenas como filiados, mas 
também como seres humanos na-
quilo que temos de mais precioso: 
nossos valores, nosso caráter.

Lamentamos que os rumos 
do movimento sindical tenham 
seguido essa orientação de for-
jar uma falsa maioria, formada 
por uma pequena parcela de 
filiados, comprada com a troca 
de favores e até com a facili-
tação à corrupção, que come-
çamos a descobrir no nosso 
sindicato. Esta era a estratégia 
usada para garantir o voto de 
cabresto. Ainda como parte do 
plano, passavam aos filiados 
uma concepção distorcida de 
sindicato onde a entidade é vista 
como uma empresa que você 
paga e ela resolve tudo através 
do jurídico. Nisso tudo estão 
inseridas duas coisas: 

1) A concepção de “sindicato 
empresa” afastou os ativistas 
sindicais. Nessa falsa realidade, 
não haveria mais necessidade da 
luta política, e tudo se resolveria 
através da ação jurídica; 

2) A pseudo-maioria forjada 
afastou vários militantes sindi-
cais em razão da impossibilidade 
de se travar um debate com essa 
parcela da base manipulada 
pelas falsas lideranças.

Consumado o plano, o ca-
minho fica livre para o objetivo 
principal que é a apropriação do 
aparelho sindical e da sua recei-
ta que era usada para sustentar 
financeiramente o grupo político 
ideológico lá instalado; mas não 
atentou para o fato de que tais 
práticas contribuíram fatalmente 
para o descrédito do movimento 
sindical em todas as esferas da 
sociedade.

Nesse momento crítico, 
nossa missão é extremamente 
difícil, mas é o que nos motiva 
a ir em frente. Em meio a tanto 
descrédito e inércia, precisamos 
resgatar a vontade de lutar que 
existe dentro de cada um e que 
o sindicato é o melhor instru-
mento para isto. Motivos é que 
não faltam, pois os temos de 
sobra. Precisamos apenas vencer 
a apatia que se abateu sobre a 
maioria dos trabalhadores. Está 
provado, portanto, que o único 
caminho é a luta consciente, so-
bretudo, porque são tão poucos 
os processos ganhos no campo 
jurídico que não dá mais para vi-
ver essa ilusão. Lembremos que 
a luta de um é a luta de todos. 
A vitória de um é a vitória de 
todos. Até a vitória camaradas!

José Valmir Braga,
coordenador de finanças do 

SINTSEF/CE
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combustível chamado sonho. 
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mandos de sempre, decidimos 
formar uma chapa para disputar 
as eleições de nosso sindicato. 
O que nos motivou foi o desejo 
de implementar outra forma de 
organizar os trabalhadores e de 
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parte usado em benefício e no 
interesse de um pequeno grupo 
político partidário que norteava 
a política do nosso sindicato em 
detrimento do interesse coletivo 
da categoria. 

Mas não desistimos e 
resolvemos acreditar que ainda 
há uma esperança, e investimos 
no sonho de recuperar nossa 
entidade, aquela do princípio, 
aquela de todos nós, daqueles 
que acreditam que ainda é 
possível lutar, apesar do inimigo 
Capital ter cooptado muitos, 
que no íntimo já eram potencial-
mente cooptáveis, faltava-lhes 
apenas uma oportunidade. 

Assumimos então a Direção 
no dia 11 de março. Dois dias 
depois, fomos vítimas de um 
golpe arquitetado sorrateira-
mente pelos corredores obscu-
ros de um intricado e fétido la-
birinto de interesses partidários 
que envolvem pequenas figuras 
cooptadas usadas como peões e 
grandes personalidades. Golpe 
este, desferido na Assembleia 
Geral Estatutária, no dia 13 de 
março de 2010, quando ainda 
beneficiados por uma falsa 
maioria de partidários, forjada 
durante anos e amarrada pelo 
“voto de cabresto”, comprado 
com pequenos favores pelas fal-
sas lideranças, passaram a ditar 

todo o processo instalando uma 
mesa truculenta e arbitrária 
(documentado em vídeo). 

Daí para frente o que se 
viu foi o desenrolar de pro-
postas absurdas, oportunistas 
e ultrapassadas como, entre 
outras, a cassação dos direitos 
dos filiados que não pagarem os 
5% cobrados sobre os processos 
trabalhistas. Acionando o setor 
jurídico do sindicato contra seus 
filiados para cobrar o tão voraz-
mente cobiçado valor, através 
da justiça que eles denominam 
burguesa quando esta não 
atende aos seus interesses. Cabe 
aqui uma indagação, para que 
tanto dinheiro? Ora, dirão eles, 
para o fundo de mobilização e 
greve, está no Art. 5º, parágrafo 
único do Estatuto; mas direi que 
não é verdade. Basta examinar 
o último balanço financeiro 
publicado; o de 2007 está lá: a 
arrecadação com os precatórios 
foi de R$ 468.601,43. No item 
de despesas para mobilização e 
greve na sede do sindicato fo-
ram gastos apenas R$ 1.464,00, 
na delegacia sindical do Iguatu 
foram gastos R$ 40,00 e ainda 
saíram devendo o balanço finan-
ceiro de 2008 e 2009, nos quais 
já se podem constatar gastos 
absurdos e desnecessários. 

E o supra-sumo do casuísmo 
e da larápia mal disfarçada foi 
a aprovação da convocação de 
novas eleições para o triênio 
2008-2011, quando falta apenas 
um pouco mais de um ano para 
o fechamento dos três anos. 
Outra prova do oportunismo 
descarado concretizou-se com 
a aprovação de um artigo que 
impede a direção do sindicato 
de substituir as assessorias. O 
objetivo é manter a atual asses-
soria jurídica, impedindo que a 
nova direção faça as mudanças 
necessárias. Isso inviabiliza total-
mente a gestão atual em função 
da relação de confiança que 
ficou comprometida devido à 
lamentável atitude assumida por 
algumas assessoras no episódio 

da última eleição do sindicato. 
Foram muitos abusos de 

um grupo político que ficou na 
direção do SINTSEF/CE durante 16 
anos, usando a lógica de que se 
tenho maioria, posso fazer tudo 
que quiser. Isso nos envergonha, 
não apenas como filiados, mas 
também como seres humanos na-
quilo que temos de mais precioso: 
nossos valores, nosso caráter.

Lamentamos que os rumos 
do movimento sindical tenham 
seguido essa orientação de for-
jar uma falsa maioria, formada 
por uma pequena parcela de 
filiados, comprada com a troca 
de favores e até com a facili-
tação à corrupção, que come-
çamos a descobrir no nosso 
sindicato. Esta era a estratégia 
usada para garantir o voto de 
cabresto. Ainda como parte do 
plano, passavam aos filiados 
uma concepção distorcida de 
sindicato onde a entidade é vista 
como uma empresa que você 
paga e ela resolve tudo através 
do jurídico. Nisso tudo estão 
inseridas duas coisas: 

1) A concepção de “sindicato 
empresa” afastou os ativistas 
sindicais. Nessa falsa realidade, 
não haveria mais necessidade da 
luta política, e tudo se resolveria 
através da ação jurídica; 

2) A pseudo-maioria forjada 
afastou vários militantes sindi-
cais em razão da impossibilidade 
de se travar um debate com essa 
parcela da base manipulada 
pelas falsas lideranças.

Consumado o plano, o ca-
minho fica livre para o objetivo 
principal que é a apropriação do 
aparelho sindical e da sua recei-
ta que era usada para sustentar 
financeiramente o grupo político 
ideológico lá instalado; mas não 
atentou para o fato de que tais 
práticas contribuíram fatalmente 
para o descrédito do movimento 
sindical em todas as esferas da 
sociedade.

Nesse momento crítico, 
nossa missão é extremamente 
difícil, mas é o que nos motiva 
a ir em frente. Em meio a tanto 
descrédito e inércia, precisamos 
resgatar a vontade de lutar que 
existe dentro de cada um e que 
o sindicato é o melhor instru-
mento para isto. Motivos é que 
não faltam, pois os temos de 
sobra. Precisamos apenas vencer 
a apatia que se abateu sobre a 
maioria dos trabalhadores. Está 
provado, portanto, que o único 
caminho é a luta consciente, so-
bretudo, porque são tão poucos 
os processos ganhos no campo 
jurídico que não dá mais para vi-
ver essa ilusão. Lembremos que 
a luta de um é a luta de todos. 
A vitória de um é a vitória de 
todos. Até a vitória camaradas!
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Das sombras à luz
Uma reflexão sobre o SINTSEF/CE
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greve

Quatro órgãos federais no 
Ceará estão com suas 
atividades paralisadas 

em virtude do não cumprimento 
dos acordos por parte do gover-
no. Com reivindicações especí-
ficas, servidores do Ministério 
do Trabalho (SRTE), Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversida-
de (ICMBIO) e Superintendência 
do Patrimônio da União (SPU) 
decidiram cruzar os braços e am-
pliar a pressão ao governo, agora 
em abril, já que, por ser um ano 
eleitoral, o governo tem apenas 
este mês para encaminhar pro-
jetos para votação no Congresso 
Nacional que envolvam impacto 
orçamentário. 

Ministério do Trabalho

Os servidores da SRTE, 
ex-DRT, órgão pertencente ao 
Ministério do Trabalho, reto-
maram a paralisação no dia 6 
de abril. A decisão foi tomada 
em assembleia nacional da 
categoria, ocorrida em Brasília, 
em 13 de março. A retomada da 
greve se deu diante da falta de 
propostas concretas de reestrutu-
ração de carreira do MTE, como 

firmado em acordo que deu fim 
a um processo de mobilização 
conduzido pela categoria no ano 
passado. 

Os trabalhadores reivindicam 
melhores condições de trabalho, 
além da negociação de um Plano 
de Carreira específico para o 
setor, conforme aviso Ministerial 
nº 30. Além de trabalharem em 
precárias condições, os servi-
dores do MTE estão entre os 
piores em remuneração de todo 
o Executivo Federal, sem falar 
da falta do plano de carreira e 
de uma política de capacitação e 
valorização do servidor.

Em âmbito nacional o 
movimento está forte e, até o 
momento, 12 estados aderiram 
ao movimento e diversas assem-
bleias estão sendo realizadas no 
intuito de unificar a greve em 
todo o país.

Meio Ambiente

Já os trabalhadores do 
IBAMA e Instituto Chico Mendes 
entraram em greve, no Ceará, 
no dia 12 de abril. A deliberação 
ocorreu em assembleia realiza-
da no dia 8 de abril. Na pauta 
emergencial de reivindicações 
está a luta pela reestruturação da 
carreira de especialista de meio 

ambiente.
A paralisação começou no 

dia 6 em alguns estados e hoje 
o quadro nacional, apresenta 
24 das 27 seções regionais do 
IBAMA em greve e o restante em 
processo de realização de assem-
bleias para avaliar a possibilidade 
de adesão.

O governo apresentou uma 
proposta na segunda semana 
deste mês, mas a mesma não 
não trouxe novidades em termos 
conceituais. De acordo com a 
Secretaria de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, 
as alterações promovidas na es-
trutura remuneratória represen-
tavam o limite do que o governo 
pode apresentar. Os trabalhado-
res não aceitaram a proposta e 
estão estudando a apresentação 
de uma contra-proposta para o 
governo.

No Ceará o movimento con-
centra-se na capital. Assembleias 
diárias discutem a mobilização. 
Faixas espalhadas pela sede do 
órgão dão conhecimento à po-
pulação das questões defendidas 
pelos trabalhadores.

SPU

Foi deliberada paralisação 
também pelos servidores da SPU. 

A partir do dia 19 de abril, os 
trabalhadores da Superintendên-
cia no Ceará entram em greve 
por tempo indeterminado. Eles 
reivindicam melhores condições 
de trabalho, o plano de carreira 
da categoria e como medida 
emergencial a correção das 
distorções salariais, o reajuste da 
GIAPU e uma gratificação fixa, 
em resumo, a reestruturação 
da remuneração para todos os 
trabalhadores da SPU, conforme 
PL 5.920. 

PLP 549/09

Todos os setores do serviço 
público federal estão em uma 
luta unificada pela retirada do 
Projeto de Lei Complementar PLP 
549/09, que propõe congelar 
salários e investimentos no setor 
público pelos próximos dez anos. 

Novos órgãos devem aderir 
ao movimento paredista a qual-
quer momento, com reivindica-
ções específicas e contra o PLP 
549/09.

Acompanhe os avanços das 
greves e negociações no boletim 
diário “A voz do SINTSEF/CE”. 
Para recebê-lo mande um email para 
avozdosintsefce@gmail.com

SRTE (ex-DRT), SPU, IBAMA e ICMBIO em greve 
no Ceará por tempo indeterminado
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especial 21 anos

1989  - O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 
Federal no Estado do Ceará – SINTSEF/CE foi fundado em 16 
de abril de 1989, durante o I Congresso Estadual da Catego-
ria, realizado no auditório da Faculdade de Direito da UFC. A 
primeira diretoria teve caráter provisório. Seus 22 membros 
tinham a responsabilidade de organizar as primeiras eleições 
para o SINTSEF/CE, que aconteceu em dezembro de 1989 e 
elegeu a primeira diretoria para um mandato de dois anos.

1990  - Primeiro ano do Governo Collor. Avanço do 
projeto neoliberal no país. Neste ano o SINTSEF/CE filia-se a 
CUT e é criada em agosto, durante o III Congresso Nacional 
dos Servidores Públicos Federais, a Confederação Democrática 
dos Servidores Públicos Federais - CONDSEF. Em Dezembro os 
servidores federais conquistam o Regime Jurídico Único. 

1991  - A greve geral de 22 e 23 de março, deflagrada pela 
CUT, mobilizou cerca de 20 milhões de trabalhadores em todo 
país. Em junho, o SINTSEF/CE promoveu passeatas e atos públicos 
unificados envolvendo todos os setores em greve.

1992  - SINTSEF/CE participa ativamente das manifesta-
ções pelo impeachment de Collor de Mello, tendo sido uma 
das primeiras entidades a chamar a palavra de ordem “Fora 
Collor!”, em ato realizado no dia 13 de março, na Praça José 
de Alencar. Em junho, os Servidores Públicos Federais realizam 
mais uma greve nacional, marcada por manifestações contra o 
governo Collor. No Ceará, a maior delas foi a passeata com a 
participação de mais de 3.000 pessoas.

1993  -  Realização da maior greve desde 1988, entre os 
dias 13 de maio e 4 de junho, com a adesão, no Ceará, dos 
servidores de praticamente todos os órgãos federais.

1994  - Em abril, os SPFs realizaram mais uma greve que 
tinha como eixo a isonomia salarial, a extensão dos 28,86% 
para todos os servidores, entre outras reivindicações.

1995  - Os servidores realizam manifestações contra as 
reformas de FHC. Em 25 de outubro, um ato em Brasília reuniu 
mais de 10 mil pessoas, para o qual o SINTSEF/CE enviou 
grande delegação.

1996  - Em novembro, o governo lança o Programa de 
Demissão Voluntária (PDV) para os servidores federais. O 
SINTSEF/CE, em conjunto com outras entidades, organiza 
manifestações em todo o país. 

1997  - Em 25 de julho, o dia nacional de luta reuniu 
milhões de trabalhadores em todo o país. Em Fortaleza, foi 
realizada uma passeata com mais de 4000 mil pessoas pelas 
principais ruas do centro. 

1998  - No período de 17 a 20 de maio, caravanas de todo 
país acampam em Brasília. O SINTSEF/CE mais uma vez partici-
pou com uma expressiva delegação. No dia 20, uma passeata 

com cerca de 50 mil pessoas é violentamente reprimida por 
policiais militares. A Esplanada dos Ministérios transforma-se 
num verdadeiro campo de guerra.

1999  - O ano de 1999 começa com mais um escândalo 
do presidente FHC: uma convocação extra de R$ 30 milhões do 
Congresso Nacional para votar a regulamentação da famigera-
da reforma administrativa, que retirou direitos dos servidores.

No Ceará, em meio ao início das atividades de celebração 
dos 10 anos de fundação do SINTSEF/CE, a mobilização da 
categoria conseguiu barrar a extinção do DNOCS.

Em junho, FHC aprova o projeto de lei nº 4812/98, que 
regulamenta a reforma administrativa: excesso de despesa 
vira justificativa para dispensa de servidores.

Edição especial do Jornal do SINTSEF/CE, no mês de julho, 
denuncia os 5 anos do Plano Real: privatizações, demissões, 
aumento de preços e queda na qualidade dos serviços presta-
dos e sucateamento dos serviços públicos.

2000  - Em 10 de maio, servidores públicos de todo país 
deflagram GREVE GERAL. No Ceará, INCRA, IBAMA, Delega-
cia Federal de Agricultura e FUNASA paralisam atividades. 
Seguem-se paralisações na DRT, DERT, CEFET e UFC.

2001  - Vários órgãos são ameaçados de extinção ou re-
estruturação, todos sob vigilância e protestos do SINTSEF/CE, 
dentre eles, IBAMA, DNER, DNOCS, SUDAM e SUDENE.

No dia 1º de agosto, manifestações no DNOCS e no INCRA 
e, no dia 2, na FUNASA e Ministério da Fazenda, seguidas de 
ato público na Praça José de Alencar, denunciaram os sete 
anos sem reajuste. No dia 22 de agosto é iniciada uma nova 
GREVE GERAL contra FHC e o FMI.

Vergonha: Em dezembro, Câmara e Senado aprovam rea-
juste de 3,5% para a categoria, proposto por FHC, após sete 
anos.

2002 - No dia 18 de janeiro, uma assembléia geral com 
113 servidores de 19 municípios, na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Russas funda a Delegacia Sindical da 
Região do Vale do Jaguaribe, com sede naquela cidade.

No dia 17 de abril, depois de várias manifestações, atos 
em Fortaleza e Brasília, gestões junto aos parlamentares no 
Congresso, audiências públicas em vários parlamentos e nego-
ciações com representantes do governo federal, a MP 33, que 
previa a extinção da FUNASA, foi rejeitada na Câmara Federal. 

SINTSEF/CE completa 21 anos de ince
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No dia 9 de julho, servidores do INCRA fazem 
paralisação contra a tentativa de transformação do 
órgão em Agência Executiva.

2003 - No Jornal do SINTSEF/CE, as primeiras 
insatisfações com Lula reafirmam a autonomia e a 
independência da entidade com o governo federal. 
O reajuste não sai e a reforma da Previdência 
começa a ser discutida, contra a vontade dos servi-
dores. Além disso, o então ministro da Fazenda, 
Antonio Palocci, anuncia a privatização do BEC. O 
Sindicato participa de vários atos contra a decisão.

No dia 24 de abril, a Coordenação Nacional de Demitidos e 
Anistiados recebem a notícia oficial do retorno dos demitidos 
do Governo Collor, após a extinção da Comissão Especial de 
Revisão de Processos de Anistia, a famigerada COINTER. No dia 
8 de julho, servidores de todo o país deflagram GREVE GERAL 
em defesa da Previdência Social Pública. Manifestação no Cen-
tro de Fortaleza reuniu 500 servidores. No dia 28 de novem-
bro, os servidores da FUNASA da capital e do interior decretam 
GREVE contra a decisão do STJ de retirar dos contracheques os 
47,94% (Plano Real).

2004  - Nova GREVE nacional unificada dos servidores 
públicos federais começa em maio. No dia 17, uma manifes-
tação é realizada por servidores com o objetivo de fortalecer 
a GREVE GERAL e protestar contra as diversas arbitrariedades 
cometidas pelo órgão em relação aos servidores, como por 
exemplo a notificação dos trabalhadores da FUNASA que 
receberam os 47,94% (Plano Real) obrigando-os, administrati-
vamente, a devolver o dinheiro.

SINTSEF/CE entra na Justiça, em Brasília, com Mandado de 
Segurança com Pedido de Liminar, com relação ao desconto 
dos 11% dos aposentados e pensionistas filiados ao Sindicato 
com 3.850 participantes.

Os servidores do INCRA entram em GREVE em 3 de maio. 
Os serviços foram paralisados em 29 Superintendências e 25 
Unidades avançadas em todo Brasil. 5.000 servidores cruzaram 
os braços. Não vote em quem votou contra os trabalhadores! 
Em setembro, o Jornal do SINTSEF/CE ressalta a importância 
do voto consciente e relembra à população cearense os atos 
anteriores dos então candidatos. A greve iniciada pelos servi-
dores do IBAMA em 30 de setembro termina em 27 de outubro 
com vitória do movimento. 

2005  - Vergonha: governo federal encaminha ao Congres-
so Nacional, no dia 25 de fevereiro, projeto de lei propondo 
um reajuste geral de 0,1% para os servidores públicos federais 
dos três poderes para o ano de 2005, com efeitos financeiros a 
partir de 1º de janeiro deste ano, extensivo aos aposentados e 
pensionistas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, retirar 
o passivo trabalhista Plano Real (47,94%) de 2.569 
funcionários da FUNASA do Ceará. Para pressionar os juízes, 
os trabalhadores da FUNASA em todo o Ceará paralisaram as 
atividades dias 2 e 3 de maio, numa GREVE forte.

GREVE GERAL é iniciada em 2 de junho, num movimento 
de protesto contra a proposta do governo federal de reajuste 
salarial de 0,1%. 

2006 - Em fevereiro o Jornal do sindicato divulga que 
levantamento feito pela CONDSEF, aponta treze acordos 
feitoscom o governo em 2005 e até então não cumpridos. 
zzO governo não cumpriu a palavra empenhada no acordo que 
pôs fim à GREVE de mais de dois meses realizada em 2005. É 
decretada GREVE nacional dos servidores federais, instaurada 
no dia 15 de março, com progressiva adesão dos órgãos.

2007  - O ano foi de luta e mobilização. Juntos, 
trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada, 
marcharam à Brasília e disseram não ao PLP 01 do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), defenderam o direito de 
greve, a reforma agrária e a regulamentação da negociação 
coletiva no setor público, pediram o fim do projeto que 
cria fundações estatais de direito privado, a manutenção 
do veto à Emenda 3 e a readmissão imediata dos demitidos 
pelo governo Collor. Sem deixar-se abater o servidor público 
federal, ainda que desprezado mais um ano, mostrou que tem 
força e união e que a luta não vai acabar.

2008  - Medida Provisória 440, que reestruturava as car-
reiras chamadas típicas de Estado, proposta em 29 de agosto 
ao Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente da 
República, com oito vetos, convertendo-se na Lei 11.890/2008, 
publicada no Diário Ofi cial da União do dia 29 de dezembro. 
SINTSEF/CE realiza eleições em junho. Há divergências quanto 
ao resultado e as chapas vão a justiça. O mandato da Direção 
Colegiada é renovado enquanto corre a ação.

2009  - Em agosto é realizado o 9 Congresso do Sindicato, 
com 553 delegados eleitos, passando a ser o maior de sua 
história. Segue na justiça a decisão sobre as eleições de 2008.

2010  - O ano começa com vários dias de paralisação iso-
ladas nos diferentes órgãos pelo cumprimento de acordos por 
parte do governo. Em março a Chapa 2, das eleições de 2008, 
é considerada pela justiça a vitoriosa do pleito e toma posse 
no dia 11. Até agora o ano está sendo marcado por greves e 
manifestações em diversos órgãos.

cessante luta e conquistas relevantes
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P rimeiramente, gostaria 
de esclarecer que o 
meu afastamento da 

Coordenação de Formação 
Política do SINTSEF-CE, em 
agosto de 2008, deveu-se 
ao meu ingresso no Curso 
de Doutorado em Educação 
Brasileira da UFC. 

Neste sentido, tornou-se 
impossível conciliar estudos 
com a atividade sindical, 
pois o curso nos exige 
tempo e dedicação integral. 
Mas por que esse escla-
recimento? Para refutar a 
boataria1  de que eu teria 
abandonado a Coordena-
ção de Formação Política 
no momento mais proble-
mático do sindicato, para 
assim “me tornar doutor” 
(como se estudar fosse 
um ato egoísta e “ignomi-
nioso”), ou seja, houve a 
prorrogação do mandato da 
Direção Colegiada 2006-
08, enquanto a Justiça do 
Trabalho ainda estava por 
julgar a irregularidade da 
criação da urna 58 do nosso 
processo eleitoral de 2008. 
Vale dizer que meu manda-
to da direção anterior – a 
qual eu, posteriormente, me 
tornei opositor em relação à 
metodologia administrativa 
e à prática política sindical 
– se dava entre o período 
de junho de 2006 a junho 
de 2008. Logo, com o tempo 
fui voz discordante e isolada 
dentro de uma diretoria 
onde a maioria tinha poder 
de voto e veto.

Mesmo assim, eu 

1Como também a boataria surgida 
no processo eleitoral de 2008 de 
que o SINTSEF-CE teria financiado 
o meu livro “Alienação, Trabalho e 
Emancipação Humana em Marx”, 
quando na verdade o Sindicato 
financiou o livro “Marxismo, Educa-
ção e Luta de Classes” do IMO-UECE 
(Instituto do Movimento Operário) 
do qual eu fui apenas o organiza-
dor do livro com mais outros dois, 
contendo este, artigos de vários 
autores.

continuei participando de 
algumas atividades sin-
dicais como delegado e 
palestrante do 9º Congresso 
do SINTSEF-CE, em agosto 
de 2009, no qual escrevi e 
defendi uma tese congres-
sual – “A crítica como arma 
da verdade” – onde fiz uma 
análise de conjuntura inter-
nacional e nacional, como 
também sobre a crise do 
movimento sindical brasilei-
ro e, em particular, sobre o 
“SINTSEF-CE: uma história 
de luta, conflitos e contra-
dições” (sendo esta última 
parte excluída politicamente 
do Caderno de Resoluções 
do 9º Congresso).

Bem, feito esses esclare-
cimentos, quero expressar 
meu contentamento com a 
posse da nova diretoria – 
Chapa 2 – a qual eu apoiei 
desde o início, inclusive 
sendo convidado para 
participar dela, mas que por 
motivos pessoais, profissio-
nais, não pude. Claro, que 
vivemos esse momento de 
tensão, de inconstância e de 
emoção político-sindical a 
flor da pele, para saber qual 
seria o destino do nosso 
Sindicato que estava sob 
processo judicatório. Alguns 
batem na tecla de que a Jus-
tiça do Trabalho ou Justiça 
burguesa não pode meter 
a colher nos problemas 
internos do nosso sindicato; 
que a decisão deveria ser 
dos próprios filiados. Mas 
levando em consideração 
a situação atípica em que 
houve as irregularidades 
na criação da urna 58 e 
na sua coleta de votos, tal 
destino não poderia ser 
repassado para assembléias 
onde o fisiologismo e o 
manobrismo tornaram-se 
a tônica da nossa praxis 
sindical. Sobretudo porque 
nem 10% dos filiados vão a 
esses “assembleísmos” para 
se fazer maioria, quando, 
na verdade, temos mais de 

9 mil filiados, mas somen-
te menos de 800 ou 700 
pessoas decidem o rumo do 
nosso Sindicato, e às vezes, 
quando há esvaziamento, 
menos de 250 pessoas, 
como ocorreu agora na con-
turbada reforma estatutária 
no dia 13 de março.

Por outro lado, não nos 
esqueçamos que qualquer 
sindicato no Brasil é um 
sindicato oficial e corpo-
rativo de Estado; que para 
ser criado, precisa da carta 
sindical, de CNPJ (Certifi-
cado Nacional de Pessoa 
Jurídica), ou seja, está sub-
metido às leis “burguesas”, 
à Constituição Federal. Não 
quero com isso, pregar a re-
signação e a passividade do 
movimento sindical diante 
de determinadas injustiças 
da Justiça burguesa. Mas o 
nosso setor jurídico também 
se utiliza da Justiça do Esta-
do burguês para fazer valer 
o ganho das nossas causas 
processuais trabalhistas. E 
aí ninguém repudia ou des-
carta a Justiça burguesa. De 
outro modo, essa Justiça do 
Estado burguês é composta 
por trabalhadores assala-
riados, que está a serviço 
da população e alguns são 
solidários a nossa causa 
maior, assim como nós que 
somos funcionários do Esta-
do burguês. E quase sempre 
essa Justiça é imprescindí-
vel para que determinadas 
decisões judiciais possam 
ser tomadas e efetivadas em 
relação aos crimes hedion-
dos, de colarinho branco, 
financeiros, políticos, da 
internet etc. Como já dizia 
Lênin, no livro O Estado e a 
Revolução, no socialismo o 
“direito burguês” é abolido 
apenas parcialmente, a sa-
ber, abolido no que respeita 
aos meios de produção, e 
totalmente abolido, quando 
a sociedade souber adminis-
trar as suas próprias regras 
de convivência social numa 

etapa civilizatória supe-
rior. Eis o peso da herança 
burguesa que os trabalha-
dores terão que carregar, se 
uma nova situação histórica 
mundial ocorrer.

Para terminar esse diálo-
go, esse desabafo, acredito 
que uma nova história 
possa ser construída no 
nosso Sindicato, com novas 
pessoas compromissadas 
com os trabalhadores, sob 
a transparência e a ética, 
e que podem desenvolver 
uma nova dinâmica sindical. 
Afinal foram mais de 16 
anos que um grupo político 
dominava o aparelho do 
SINTSEF-CE. A alternância 
de poder faz bem a demo-
cracia sindical e impede que 
a corrupção nasça e cresça 
em qualquer instituição. 
Isso depende de cada um 
de nós que tem o dever – já 
que é dinheiro nosso inves-
tido neste movimento – de 
participar, fiscalizar e cobrar 
dos nossos representantes 
sindicais eleitos. O discurso 
unilateral, a versão de um 
único lado, não contribui 
em nada para que possamos 
enxergar as verdades conti-
das nos fatos. Foi preciso o 
“terceiro olhar” para dizer 
quem estava com a Razão, 
mesmo que este olhar seja 
o da Justiça “burguesa”, mas 
que não estava contaminada 
emocional ou politicamente 
pelas paixões eleitorais. 
QUE A JUSTIÇA SEJA FEITA E 
QUE A REALIDADE SE FAÇA 
JUSTIÇA. Um abraço a todos 
e vamos a uma nova luta! 

Jorge Luís de Oliveira,
 Base Aérea de Fortaleza

E-mail: jorluzfil@gmail.com

O RETORNO: um olhar diferenciado

formação
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Quem é quem na nova Direção Colegiada
COORDENAÇÃO GERAL

COORD. DE SAÚDE DO TRABALHADOR

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

COORDENAÇÃO DE FINANÇAS COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

COORDENAÇÃO JURÍDICA

COORD. SÓCIO-CULTURAL E MOVIMENTO POPULAR

COORD. DE ORGANIZAÇÃO E SINDICALIZAÇÃO

CONSELHO FISCAL

COORD. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

SUPLENTES DA DIREÇÃO

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO POLÍTICA

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

LUCIANO FILGUEIRAS
FUNASA-NUVET

LÚCIA PEREIRA
DRT

CLAUDIONOR -  PARÁ
FUNASA - SER II

ALFREDO MOREIRA
BASE AÉREA

ARTUR CAMURÇA
FUNASA - BATURITÉ

EDMUNDO COUTINHO
FUNASA - CORE

ANTÔNIO LOPES
EAFC - CRATO (*)

CLEITON
FUNASA - L. DO NORTE

ESDRA
MIN. FAZENDA

FRANCISCO TELES
APOS. MIN. EXÉRCITO

FRANCISCO SOARES
APOS. MIN. TRANSPORTES

HÉLIO FURTADO
FUNASA - BATURITÉ

ANA BRAGA
DNOCS/GRPU-CE

AMORIM
MIN. AGRICULTURA

CARLÃO
FUNASA - SESA

ROSÂNGELA VASCONCELOS
DNOCS/GRPU-CE

JOSÉ WILSON
CEFET

VALMIR BRAGA
FUNASA-NUVET

VERA OLIVEIRA
MIN. AGRICULTURA

RUTENES FERNANDES
MIN. AGRICULTURA

LUCIVALDO MACIEL
FUNASA - 1a CERES

NETO
CONAB - SUREG

MAURÍCIO
FUNASA - CRATO

GUEDES
FUNASA - SER II

REGINALDO DO Ó
FUNASA - SEN.  POMPEU

ANTÔNIO BARROS
FUNASA - IGUATU

ONIDRACIR - ONI
CEFET

ELIAS ANDRADE
APOSENTADO DNOCS

ADRIANO DUARTE
FUNASA - CCZ 

JOSÉ MARIA
FUNASA - SOBRAL

MAZÉ COLAÇO
IBAMA

JUCILENE
HOSP. MARACANAÚ

ANTÔNIO SÁ
10a REGIÃO

FERNANDO  HUGO
HOSP. MARACANAÚ

MOZART
FUNASA - PACAJÚS

ENOQUE LIMA
APOS. BASE AÉREA

RIBAMAR LIMA
FUNASA - ZOONOZES 

- SER V

MANUEL JÚNIOR
COL. MILITAR

RUFINO LINHARES
MIN. FAZENDA

FRANCISCO GONÇALVES
FUNASA - CORE

A nova direção cole-
giada quer conhecer 
você e quer também 

que você a conheça bem.
Ao lado e abaixo estão dis-
tribuidos os novos diretores, 
seus nomes, órgãos aos 
quais pertencem e coorde-
nação que assumiram. Nas 
próximas edições traremos 
entrevistas com cada coorde-
nador. O objetivo é que você 
saiba mais sobre aquele que 
o representa agora em nosso 
sindicato.

(*) O coordenador 
Antônio Lopes 
infelizmente não 
está mais entre nós. 
Deixamos aqui a 
nossa homenagem 
a esse camarada 
que, ao nosso lado 
construiu a ideia que 
agora pretendemos 
executar.
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aconteceu

Novos coordenadores de delegacias tomam posse
FOTO FULANO DE TAL

No dia 23 de março de 2010, o SINTSEF/CE real-
izou a solenidade de posse dos novos coorde-
nadores das Delegacias Regionais da entidade. 

Segundo o estatuto da entidade os novos delegados 
teriam que assumir passados 15 dias da posse da 
Direção Colegiada e assim se deu. 

Confira os nomes dos coordenadores gerais das 
delegacias: Coordenação da Delegacia Sindical do 
Maciço de Baturité: Eliezer da Silva; Coordenação da 
Delegacia Sindical do Cariri: Maria Iracema Mariano de 
Amorim; Coordenação da Delegacia Sindical do Vale 
do Jaguaribe: Antônio Félix Filho (Didi); Coordenação 
da Delegacia Sindical do Sertão Central: João Bôsco 
Nicolau; Coordenação da Delegacia Sindical do Centro 
Sul: Valmir Torres da Silva; Coordenação da Delegacia 
Sindical do Norte: Gerardo Carneiro da Rocha; Coorde-
nação da Delegacia Sindical dos Inhamuns: Francisco 
Carlos Alves Camelo.

O Conselho de Delegados Sindicais de 
Base é uma instância de deliberação 
político administrativa de extrema 

relevância para a democracia no SINTSEF/CE. 
O delegado sindical de base, como o nome 
diz, é o representante da base junto ao sin-
dicato. Ele é eleito em cada local de trabalho 
e funciona como o interlocutor entre aquela 
base específica e o sindicato. 

Além disso, o Conselho de Delegados 
Sindicais de Base, formado pelos delegados 
eleitos em cada local, tem voz e voto dentro 
do sindicato, sendo inclusive uma instância 
com mais poderes que a própria Direção 
Colegiada.

Estamos em pleno processo de eleição 
de delegados de base. Queremos lembrar 
que não há restrições para votar nem para 
ser votado. Explicando melhor: quem não 
pagou os ‘famosos’ 5% não deve ficar de fora 
das eleições. De acordo com nosso estatuto 
as eleições de delegados sindicais de base 
devem ocorrer até 60 dias após a posse da 

Direção Colegiada (Art. 26) isso indica que até 
o dia 11 de maio de 2010 todos os locais de 
trabalho devem ter escolhido seus represent-
antes.

É importante que os filiados participem 
desse momento de maneira efetiva. De 
acordo com o artigo 21 do estatuto da enti-
dade os delegados devem ser eleitos dentre 
os filiados nos locais de trabalho, na seguinte 
proporção:

a) de 5 a 15 filiados - 01 delegado e 
01 suplente;

b) de 16 a 50 filiados - 02 delegados e 
01 suplente;

c) de 51 a 100 filiados - 03 delegados e 
01 suplente

d) de 101 a 150 filiados - 04 delegados e 
02 suplentes;

e) de 151 a 200 filiados - 05 delegados e 
03 suplentes;

f ) de 201 a 250 filiados - 06 delegados e 
03 suplentes;

g) de 251 a 300 filiados - 07 delegados e 
03 suplentes;

h) de 301 a 350 filiados - 08 delegados e 
03 suplentes;

i) de 351 a 400 filiados - 09 delegados e 
03 suplentes;

j) de 401 a 450 filiados - 10 delegados e 
03 suplentes;

l) de 451 a 500 filiados - 11 delegados e 
03 suplentes;

h) acima de 500 filiados - 12 delegados e 
03 suplentes.

O Estatuto prevê ainda que para eleger 
os delegados de base nos locais de trabalho 
é necessário que haja um percentual mínimo 
de 10% de servidores filiados do total dos 
servidores daquele local de trabalho. As as-
sembleia tem que ter um quorum mínimo de 
5 filiados presentes. 

Os aposentados e pensionistas da capital 
elegerão seus delegados em assembleia na 
sede do SINTSEF/CE.

O importante papel do Delegado Sindical de Base

Servidores protestam no chamado ‘Ato da Mentira’

No dia 1 de abril, servi-
dores públicos de todo o 
Brasil realizaram paral-

isações, manifestações e atos 
em defesa dos acordos firmado 
(e ainda não cumpridos) entre o 
governo e diversas categorias do 
Serviço Público Federal. 

Muitos desses acordos além 
de não cumpridos pelo governo 

tiveram seus processos de nego-
ciação interrompidos, como é o 
caso do Ministério do Trabalho 
(leia nota acima). A ação da 
quinta-feira foi promovida e 
articulada pela CONDSEF e suas 
entidades filiadas. 

O nome, “Ato da Mentira”, 
fez referência ao dia da men-
tira, lembrado em 1º de abril 

e ao fato dos acordos terem se 
apresentado como uma grande 
mentira do governo atual. 

Na atividade os servidores 
fizeram uma crítica às diver-
sas negociações que ainda 
não deram frutos e também 
pediram a retirada do projeto 
de lei complementar (PLP) 
549/09 que propõe limites a 

investimentos públicos pelos 
próximos dez anos. 

O fato de estarmos em um 
ano eleitoral pede mobilização 
urgente, pois o governo só 
pode encaminhar projetos para 
votação no Congresso Nacional 
que envolvam impacto orça-
mentário neste mês de abril. É 
hora de fazer pressão!!!
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